
 

 

 

Invitasjon til : 

 

Norgesmesterskap, ungdomsmesterskap og 
uoffisielt mesterskap i BMX.  

I tillegg inviteres det til barneleker.  

 

Sted: Sola BMX  

Tid: Lørdag 22. Juni 2019  
 



 
 

 
Løpsinfo: 

Kl  10:00 – 10:30 Registrering v/ lagleder i sekretariatet  
 

Kl  10:15 . 10:45 Trening opp tom 10 år 
 

Kl  10:45 – 11:20 Trening 11-14 år  
 

Kl 11:20 – 11:55 Trening 15/16, 17+ og Junior/ Elite 
damer  
 

Kl  11:55 – 12:15 Trening Pro section Junior/ Elite 
menn  
 

Kl 11:00 Lagledermøte i ”Sagenbua” 
 

Kl 12:30 Innmarsj og offisiell åpning  
 

Kl  13:00 Løpsstart  
 

Pa ̊meldingsfrist:  Mandag 17. Juni 2019 kl. 23:59 

 Etteranmelding er ikke tillatt på NM  

Løpet kjøres med EQ-Timing og Mylaps-brikker for de født i 2008 og tidligere. De som ikke har 
egen MyLaps-brikke, kan leie dette av arrangør. 

Pa ̊melding via EQ-Timing: 

https://signup.eqtiming.no/?Event=Sola_BMX_2017 

Startkontingent : 

For ryttere opp tom 12 år:   kr 125,- 

For ryttere 13+:   kr 160,- 

For junior/ Elite:    kr 260,-  

 

Kommisærer    

Sjefskommisær:    Jan Erik Johannessen,  Sandnes BMX  

Sjefskommisær, assistent:  Kjell Ivar Larsen, Moss BMX  

Jury:      Asgeir Hetland, Sviland BMX 

Jury:      Tore Kjetil Lie, Orstad BMX 

 

Løpsleder:     Monica Solberg-Leinebø tlf 924 69 775  



 
 

 

Speaker:     Simon Simonsen, Moss BMX  
 

Adkomst og parkering :  Sving av Sandnesvegen inn på Stangelandvegen i Sola kommune,  
mot Somaleieren og hold skarpt til venstre. Parkering skjer først utenfor bussgarasjene, deretter 
langs med hallen og til sist på parkeringsplassen til Stangeland Maskin AS.  

 

Overnatting:  

Camping.  

Mot en avgift på kr 200,-, blir det mulighet for parkering av bobiler/ 
Campingvogner ved banen, med tilgang til strøm og toaletter. Vi ber om at de som 
vil benytte seg av dette sender en engen e-post til blimed@solabmx.no innen 
mandag 17.6.19. Dette for at tilstrekkelig tilgang til strøm kan klargjøres.  

Hotell:  

Vi har inngått en avtale med Quality Airport Hotel Stavanger om fordelaktige 
priser:  

Enkeltrom kr 550,- 

Dobbeltrom kr 650,- 

Trippelrom kr 750,- 
 

Finn mer informasjon om hotellet her http://www.choicehotels.no/quality . 
Bestilling gjøres via tlf +47 51 94 20 00 eller e-post til g.stavanger@choice.no og 
oppgi kode ”Solabmx” .  

For øvrig finnes en rekke andre hoteller i området, både på Sola, Sandens og Stavanger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

NCF sitt kvalitetsløfte! 

Norges Cykleforbund ønsker at du som deltager skal være trygg på at rittene du deltar på skal 
være trygge og følge en forholdsmessig kvalitet.  Vi ønsker at du som deltager skal vite hva du kan 
forholde deg til og hva du får som deltager på vårt ritt.  

Arrangør Rittets arrangør er Sola BMX  som er tilsluttet Norges Cykle 
Forbund (NCF) og NIF.  
 

Forsikringer Rittet er terminlistefestet, noe som betyr at rittets arrangør har 
ansvarsforsikring gjennom NCF/NIF og du som utøver er forsikret 
gjennom helårslisensen eller engangslisensen som du bruker under 
rittet.  
 

Tillatelser Rittet har innhentet nødvendige tillatelser hos:  
• Sola Kommune 

 
 

Varsling Rittet er varslet omgivelsene ved: 
• Pressedekning 
• Sosiale medier 
• Oppslag 

 
Regler Rittet følger NCF sine lover og regler for gjennomføring av ritt.  

 
Sjefskommissær har det øverste ansvaret for gjennomføringen av 
konkurransen. 
  

Sanitet Sola Røde Kors Hjelpekors er på stedet med 4 – 6 førstehjelpere, 
avhengig av om det blir mindre eller mer enn 150 deltakere. I tillegg 
stiller de med stort behandlingstelt og AMK er varslet.   
  

Sikkerhetsansvarlig Monica Solberg-Leinebø – 924 69 775  
 

Prosedyre ved 
ulykker 

Ikke relevant for BMX.  
 
 

Vakthold Ikke relevant  
 
 

Økonomi Deltageravgiften dekker kostnader ved blant annet ovennevnte tiltak, 
samt kommisærer, arenautstyr, tidtagning, premier osv.  
Overskudd av arrangementet tilfaller klubbens satsing på: 

• Barn og ungdomstiltak i klubbenKlubben og arrangementet er 
for øvrig drevet på frivillig innsats.  
 

 


